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Вітаємо вас у церкві св. Андрія 
Первозванного, яка є частиною східньої 
єпархії Української Православної Церкви 
Канади. Наша парафія об’єднує вірних 
різноманітного походження, як тих що 
уроджені в Канаді, так і тих, що прибули з 
України. Ми запрошуємо всіх приєднатися 
до нашої парафіяльної родини і бути 
учасниками літургічного та громадського 
життя церкви. 

Богослуження відбуваються кожної неділі 
та в святкові дні, як показує розклад у 
цьому бюлетені. Для особливих служб 
(вінчання, хрещення, похорони, освячення 
дому і т.п.), просимо звертатись до о. 
Василя або в церковну канцелярію. 

Замовлення молитви за живих чи покійних 
під час літургії можна зробити при вході у 
церкву, де продаються свічки.  

Нагадуємо тим, що бажають прийняти 
Святе Причастя, про необхідність 
приготувати себе постом і сповіддю 
(немовлята та діти до 7-ми років 
причащаються без посту або сповіді). Чин 
сповіді звершується перед початком кожної 
літургії. 

Церковна заля є до винайму. Будь ласка 
звертайтесь у церковну канцелярію. 

Автопарк знаходиться недалеко на північ 
від церкви, біля публічної школи на Edwin 
Avenue. 

Welcome to St. Andrew’s Ukrainian Orthodox 
Church, which is part of the Eastern Eparchy 
of the Ukrainian Orthodox Church of Canada. 
Our parish unites faithful from a wide variety of 
backgrounds, both those born in Ukraine and 
in Canada. We invite everyone to join our 
parish family, and to take part in our rich 
liturgical and community life. 

Divine services are celebrated every Sunday 
and feast day, as shown on the schedule in 
this newsletter. For special observances 
(baptisms, weddings, funerals, house 
blessings, etc.), please contact Fr. Vasyl 
directly or inquire at the church office.  

Requests for prayers for the living or the 
departed during the liturgy may be submitted 
at the front of the church, where candles are 
sold. 

In accordance with Orthodox practice, those 
wishing to participate in Holy Communion 
must prepare themselves through fasting and 
confession (except infants and children under 
age 7). Confession is offered prior to the start 
of every liturgy. 

The church hall is available for rent. Please 
inquire at the church office. 

There is extra parking immediately north of the 
church, at the public school on Edwin Avenue. 
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Що просто – це є найбільш коштовним 
 

 Досконалою, глибоко філософською є наша віра. Що просто – це є 

найбільш коштовним. Так і працюйте у духовному житті: просто, м’яко, 

без насильства. Душа освячується і очищається вивченням творів отців, 

співами та молитвою. Зрадійте цьому і залиште все інше. 

 

 Служити Богу ми можемо легко і безкровно. Є два шляхи, що 

ведуть нас до Бога: суворий і виснажливий, з відчайдушними випадами 

проти зла, і легкий, з допомогою любові. Багато хто обрав цей суворий 

шлях і “пролив кров, щоб прийняти Дух”, так що досягли великої 

праведності. Я ж вважаю, що найбільш короткий шлях – це шлях 

любові. І ви підіть по ньому. 

 

 Тобто, ви можете спробувати робити по-іншому. Читайте, моліться 

та поставте собі за мету наблизитися до любові Бога і Церкви. Не 

розпочинайте війну, щоб вигнати темряву з клітки вашої душі. 

Пробийте невеликий отвір, щоб через нього увійшов світло, і темрява 

піде геть. 

 

 Те ж саме стосується пристрастей і немічності. Не воюйте з ними, 

але перетворіть їх в сили, не звертаючи уваги на зло. Старайтеся у співі 

тропарів, канонів, у богослужінні та божественній любові. Всі святі 

книги нашої Церкви – Октоїх, Часослов, Псалтир, Мінеї – наповнені 

словами святих, пронизаних любов’ю до Христа. 

 

 Коли ви з трепетом будете віддавитеся цьому, душа ваша лагідним 

і таємничим чином освятиться, як ви самі того не відчуєте. На мене 

справили враження житія святих і, перш за все, житіє святого Іоана 

Калівіта. Святі – це друзі Божі. Весь день ви можете насолоджуватися і 

отримувати задоволення від їх подвигів та наслідувати їх життю. Святі 

були повністю віддані Христу. 

 

 Читаючи таким чином, ви поступово придбаєте лагідність, 

смиренність, любов, і душа ваша стане доброю. Головне для вас, це не 

віддаватиме перевагу негативним способам для власного виправлення. 

http://kyiv-pravosl.info/2019/07/15/scho-prosto-tse-e-najbilsh-koshtovnym/


Не потрібно боятися ні диявола, ні пекла, нічого, бо вони викликають 

відповідну реакцію. 

 

 У мене є в цьому невеликий досвід. Мета не в тому, щоб сидіти, 

тужити, гнобили себе заради виправлення. Мета в тому, щоб жити, 

читати, молитися, наближатися до любові, любові Христової, любові 

Церкви. Зусилля, спрямовані на те, щоб з’єднатися з Христом, – святі й 

прекрасні, вони веселять і душу та позбавляють її від всякого зла. 

 

 Любити Христа, забажати Христа, жити у Христі, як Апостол 

Павло, який говорив, що “живу вже не я, але живе в мені Христос”. У 

цьому ваша мета. Інші дії та будуть приховані у таємниці. Царювати 

повинна лише любов Христова. 

 

 Це повинно бути у нас у голові, у думках, в уяві, у серце, у волі. 

Найсерйозніші зусилля повинні додаватися до того, щоб зустрітися з 

Христом, щоб з’єднатися з Ним, щоб перейнятися Їм. 

 

 Залиште всі слабкості, щоб дух спротиву не впізнав, щоб не 

занурив і не ввів вас в печаль. Не намагайтеся від них позбутися. 

Силкуйтеся з лагідністю і простотою, без напруги та хвилювання. Не 

кажіть: “Ось, зараз я напружився, помолюся, щоб здобувати любов, 

стати добрим та інш”. Недобре напружуватися і воювати, щоб стати 

добрим. Це у вас викличе навіть гіршу реакцію. Все має відбуватися 

м’яко, ненасильницьким шляхом та вільно. Не кажіть також і: “Боже 

мій, визволи мене від цього”, наприклад, від гніву, печалі. Недобре 

молитися або думати про конкретні пристрасті, бо щось відбувається в 

нашій душі, і ми заплутуємося ще більше. 

 

 Кинься стрімко, бажаючи перемогти пристрасть, і тоді побачиш, як 

вона обійме тебе, стисне, і тоді ти нічого не зможеш зробити. Не воюйте 

прямо зі спокусою, щоб вона пішла, кажучи: “Забери її, Господи”. У такому 

випадку ви надаєте їй значення, і спокуса вас тисне. Бо, кажучи “забери її 

Господи”, ви насправді пам’ятайте про її і підігріваєте її ще більше. 
 

 Звичайно, повинен бути настрій на звільнення, але дуже і дуже 

прихований і тонкий, щоб не було бачне. Нехай він буде в таємниці. 



Згадайте вислів зі Святого 

Письма: “нехай ліва рука твоя 

не знає, що робить права”. 

Нехай вся ваша сила буде 

звернена на любов до Бога, на 

служіння Йому, на приліплення 

до Нього. Таким чином, 

позбавлення від зла і слабкостей 

відбуватиметься таємно, так що 

ви про це не будете знати, без праці. Ось саме так я і намагаюся робити. 

Я виявив, що це найкращий спосіб освячення, безкровний. 

 

 Тобто, краще вдаватися до любові, вивчаючи канони, тропарі, 

псалми. Це читання і насолода, сам того не розумію як, зводить мій 

розум до Христа і доставляє насолоду моєму серцю. Одночасно я 

молюся, розкривши руки з трепетом, любов’ю, радістю, і Господь 

зводить мене до Своєї любові. Саме в цьому полягає наша мета, якої ми 

повинні досягти. Ну що скажете, хіба цей шлях не безкровний? Є багато 

інших способів, наприклад, спогад про пекло, диявола та смерті. Так, 

від страху і роздумів ти будеш уникати творити гріх. 

 

 Я, найменший, не користувався у своєму житті тими способами, які 

стомлюють, породжують відповідну реакцію і найчастіше призводять 

до протилежного результату. Душа, особливо дуже чутлива, радіє 

любові і надихається, зміцнюється і перетворює, перетворює і змінює 

все негативно і потворне. 

 

 А тому я вважаю за краще легкий шлях, тобто той спосіб, який 

досягається вивченням правил святих. У правилах ми знайдемо ті 

способи, які вживали святі, преподобні, подвижники та мученики. 

Добре б зробити це “викрадення”. Будемо робити те, що робили вони. 

Вони кинулися назустріч любові Христової. Віддавали їй все своє серце. 

Викрадемо ж цей їхній спосіб. 
 

ієромонах Порфирій Кавсокаливіт 

 

(Переклад українською мовою: “Київське Православ’я”) 



Feast of the Transfiguration 
 

 The transfiguration of Christ is one of the central events recorded in the 

gospels. Immediately after the Lord was recognized by His apostles as “the 

Christ [Messiah], the Son of the Living God”, He told them that “He must go 

up to Jerusalem and suffer many things . . . and be killed and on the third day 

be raised” (Mt. 16). The announcement of Christ’s approaching passion and 

death was met with indignation by the disciples. And then, after rebuking 

them, the Lord took Peter, James, and John “up to a high mountain” – by 

tradition Mount Tabor – and was “transfigured before them”: 

 

. . . and His face shone like the sun, and His garments became white as snow 

and behold, there appeared to them Moses and Elijah, talking with Him. And 

Peter said to Jesus, “Lord, it is well that we are here; if you wish I will make 

three booths here, one for You and one for Moses and one for Elijah”. He 

was still speaking when lo, a bright cloud overshadowed them, and a voice 

from the cloud said, “This is My Beloved Son, with Whom I am well pleased; 

listen to Him”. When the disciples heard this, they fell on their faces with 

awe. But Jesus came and touched them, saying, “Rise, and have no fear”. 

And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. And as 

they were coming down the mountain, Jesus commanded them, “Tell no one 

the vision, until the Son of Man is raised from the dead” (Mt. 17:1-9, see also 

Mk. 9:1-9; Lk 9:28-36; 2 Pet. 1:16-18). 

 

 The Jewish Festival of Booths was a feast of the dwelling of God with 

men, and the transfiguration of Christ reveals how this dwelling takes place 

in and through the Messiah, the Son of God in human flesh. There is little 

doubt that Christ’s transfiguration took place at the time of the Festival of 

Booths, and that the celebration of the event in the Christian Church became 

the New Testamental fulfillment of the Old Testamental feast in a way 

similar to the feasts of Passover and Pentecost. 

 

 In the Transfiguration, the apostles see the glory of the Kingdom of God 

present in majesty in the person of Christ; they see that “in Him, indeed, all 

the fullness of God was pleased to dwell,” that “in Him the whole fullness of 

deity dwells bodily” (Col. 1:19, 2:9). They see this before the crucifixion so 



that in the resurrection they might know 

Who it is that has suffered for them, and 

what it is that this one, Who is God, has 

prepared for those who love Him. This is 

what the Church celebrates in the feast of 

the Transfiguration: 

 

Thou wast transfigured on the mount. O 

Christ God, revealing Thy glory to Thy 

disciples as they could bear it. Let Thine 

everlasting light shine upon us sinners. 

Through the prayers of the Theotokos, O 

Giver of Light, glory to Thee 

(Troparion). 

 

On the mountain wast Thou transfigured, 

O Christ God, and Thy disciples beheld 

Thy glory as far as they could see it; so 

that when they would behold Thee 

crucified, they would understand that 

Thy suffering was voluntary, and would proclaim to the world that Thou art 

truly the Radiance of the Father (Kontakion). 

 

 Besides the fundamental meaning which the event of the Transfiguration 

has in the context of the life and mission of Christ, and in addition to the 

theme of the glory of God which is revealed in all of its divine splendor in the 

face of the Saviour, the presence of Moses and Elijah is also of great 

significance for the understanding and celebration of the feast. Many of the 

hymns refer to these two leading figures of the Old Covenant as do the three 

scripture readings of Vespers, which tell of the manifestation of the glory of 

God to these holy men of old (Ex. 24:12-18; 33:11 to 34:8; 1 Kg. 19:3-16). 

 

 Moses and Elijah, according to the liturgical verses, are not only the 

greatest figures of the Old Testament who now come to worship the Son of 

God in glory, they also are not merely two of the holy men to whom God has 

revealed himself in the prefigurative theophanies of the Old Covenant of 

 
 

Transfiguration of the Lord 
(celebrated August 19) 



Israel. These two figures actually stand for the Old Testament itself: Moses 

for the Law and Elijah for the Prophets. And Christ is the fulfillment of the 

Law and the Prophets (Mt. 5:17). 

 

 They also stand for the living and dead, for Moses died and his burial 

place is known, while Elijah was taken alive into heaven in order to appear 

again to announce the time of God’s salvation in Christ the Messiah. Thus, in 

appearing with Jesus on the mount of Transfiguration, Moses and Elijah 

show that the Messiah Saviour is here, and that He is the Son of God to 

Whom the Father Himself bears witness, the Lord of all creation, of the Old 

and New Testaments, of the living and the dead. The Transfiguration of 

Christ in itself is the fulfillment of all of the theophanies and manifestations 

of God, a fulfillment made perfect and complete in the person of Christ. The 

Transfiguration of Christ reveals to us our ultimate destiny as Christians, the 

ultimate destiny of all men and all creation to be transformed and glorified by 

the majestic splendor of God Himself. 

 

 There is little doubt that the feast of the Transfiguration of Christ 

belonged first to the pre-Easter season of the Church. It was perhaps 

celebrated on one of the Sundays of Lent, for besides certain historical 

evidence and the fact that today St. Gregory Palamas, the great teacher of the 

Transfiguration of Christ, is commemorated during Lent, the event itself is 

one which is definitely connected with the approaching death and 

resurrection of the Saviour: 

 

. . . for when they would behold Thee crucified, they would understand that 

Thy suffering was voluntary (Kontakion). 

 

 The feast of the Transfiguration is presently celebrated on the nineteenth 

of August. The summer celebration of the feast, however, has lent itself very 

well to the theme of transfiguration. The blessing of grapes, as well as other 

fruits and vegetables on this day is the most beautiful and adequate sign of 

the final transfiguration of all things in Christ. It signifies the ultimate 

flowering and fruitfulness of all creation in the paradise of God’s unending 

Kingdom of Life where all will be transformed by the glory of the Lord. 
 

Fr. Thomas Hopko 



 

Навіщо на Преображення освячуюють овочі і фрукти в церкві? 
 

З часів апостольських (третє і четверте апостольські правила) Церквою 

встановлено освячення доспілих плодів раніше вживання їх в їжу з 

вимовленням при цьому особливої молитви.  
 

На початку всі створіння Божі були “добрі зело”, оскільки на них опочивало 

Боже благословення, що зійшло на них по всемогутньому слову Його “Нехай 

буде”. Тоді перебувати всьому на землі було заповідано без особливих 

освячень. Але первозданна людина переступила заповідь Божу і внесла 

нечистоту до всього складу своєї істоти, а від цього нечистота зійшла і на те, що 

живе. Проклін Божий навис над справами рук людських, по слову 

Господньому до Адама: “Проклята земля в справах твоїх” (Бут. 3:17). Твар 

безрозсудна, як свідчить апостол, “підкорилася метушні не добровільно, але по 

волі того, що підкорив її” (Рим. 8:20), тобто все живе поганилося через людину. 

Безрозсудна природа, яка за задумом Творця повинна була доставляти своєму 

владиці – людині речові засоби до блаженства, – ця природа зробилася 

причиною його хвороб і смерті. 
 

Всі стихії оголосили відкриту ворожнечу людині, що підкорила їх метушні, всі 

твори земні в живленні уклали шкідливі домішки або прямо отруту тілу 

людини. Такі були неминучі наслідки прокльону Божого, що обважнів над 

справами рук людських з дня злочину Адама. Такий страшний необхідний 

зв’язок нашого гріха зі всім, з чим він входить в зіткнення. 
 

І що було б з нами сьогодні, і з природою, що оточує нас, якщо б 

премилосердним Сином Бога, Ісусом Христом не була знята жахлива печать 

відкидання нашого, і не були викладені засоби до повернення благословення і 

освячення всьому, що йде на потребу нашу? Тому лише істинно віруючий в 

Христа може перемогти природу, що ворогує проти нас. Свята Церква 

благословляє і освячує начатки плодів земних і, знімаючи з них древню печать 

прокльону, обертає ці плоди вже не в знаряддя гріховних наших похотей, не в 

їжу тління і смерті, але в дійсну насолоду відродженої благодаттю людини. 
 

Церква благає Господа, щоб Він коштуючим плоди дарував освячення душі 

разом з освяченням тіла, щоб зберігав життя їх у спокої і радості, щоб самі ці 

плоди багато умножав. Церква Христова благословляє і освячує принесені 

плоди святим Ім’ям Бога, в Трійці славимого, і кропленням святої води. За 

старовинною традицією начатки плодів освячуються на Преображення і 

Успіння Божої Матері. 



“В успінні ж світу не 

залишила єси, 

Богородице, перейшла 

Ти до життя, бо Ти 

Мати Життя . . .” 
 

 Кожне Богородичне свято 

– це велика радість, радість 

перш за все від того, що світ 

має цю святішу Особу; радість 

від того, що через Божу Матір 

наша рідна земля, така близька 

і грішна, відгукнулася на 

поклик небес, і небо зійшло на 

землю; радість від того, що 

вустами Божої Матері людство відповіло Богу послухом, вірою і 

відданістю, і Господь став Людиною. Кожне свято Божої Матері – це 

радість про Господа, радість і в тому, що у нас є Скоропослушниця і 

Подателька радості. Із радістю і торжеством, а разом з тим, зі 

здивуванням, сьогодні ми молитовно переживаємо свято Успіння 

Пресвятої Богоматері. 

 

 О, дивне чудо! У гробі лежить Та, Яка дала Джерелу життя, 

Христу, Свою плоть. Пренепорочна Діва не могла уникнути смерті. 

Такий закон Божий і така правда! Вона, чиста і нескверна Голубиця, 

Чесніша херувимів і Славніша серафимів, Вона дала світу Христа, але 

не уникла людської долі. Вона нині закінчила земне життя, померла. 

Але ми віримо, що Вона не залишила світу і після Успіння Свого; Вона і 

нині жива, бо Її до життя повернув “во утробу Вселивийся 

приснодевственную”. Цю віру Церква виражає в своїх піснеспівах, 

називаючи гроб Богоматері ліствицею до небес. 

 

 Скільки людських думок, скільки теорій і сподівань розбивалися 

вщент перед фактом смерті. Віра наша вчить, що смерті немає, а є успіння, 

яке приводить людину від одного виду життя – тимчасового – до іншого –  



 

Молитва до Пресвятої Богородиці святителя Григорія Палами  

у день Преславного Її Успіння  
 

О, Діво Божественна і нині Небесная, як ми висловимо все те, що стосується 

Тебе? Як прославимо Тебе, – Скарбнице слави? І сама пам’ять про Тебе 

освятила тих, хто пам’ятає; і саме прагнення до Тебе освятило розум осяяних, 

відразу ж піднявши його до божественної висоти; через Тебе просвітлюється 

душевне око; через Тебе осяюється дух натхненням Божественного Духа; тому 

що Ти стала Управителькою і Сукупністю благодатних дарувань; не в тому 

розумінні, щоб зберігати це за Собою, але для того, щоб всю вселенну 

наповнити благодаттю; тому що той, хто має невичерпні скарбниці 

призначається заради розподілу їх: бо ж для чого тоді він зберігав би те 

багатство захованим, якщо воно не зменшується? Тому то щедро подай всім 

людям Твоїм, всьому насліддю Твоєму милість і Твої дари, о, Владичице! 

Розірви кайдани закованих! Бо Ти бачиш якими і скількома бідами ми 

обтяжені: і особистими, і чужими; і внутрішніми, і зовнішніми. Твоєю силою 

перетвори це все на краще: громадян і родичів примири і пом’якши їхні серця, 

а тих, хто нападає на нас, у вигляді диких звірів, прожени. Зрівняй з нашими 

стражданнями Твою допомогу і зцілення, даруючи душам і тілам рясну 

благодать, потрібну для всього; і якби ми не вмістили її, вчини нас більш 

здібними для того, щоб вмістити, і відміряй таким чином, щоб Твоєю 

благодаттю будучи спасенні і зміцненні, ми славили Предвічне Слово, що з 

Тебе заради нас втілилося, з безначальним Його Отцем і Животворчим Духом, 

нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 
 

 

вічного. У світлі такого вчення багато речей у житті набувають іншого 

значення. Саме життя отримує новий зміст. По-новому сприймаються 

радощі та печалі, на які таке багате життя кожної людини. 

 

 Божа Матір була земною людиною. Їй були відомі житейські 

переживання. Вона уражалася серцем біля Хреста Свого Сина, 

страждала Його стражданнями. Вона покірно несла Свій Богоматерний 

Хрест, пила чашу страждань, зберігши до кінця днів Своїх слухняність і 

відданість волі Божій. Як радісно і знаменно, що біля гробу Її ми не 

тільки вчимося всьому святому, вічному і спасительному, але і 

отримуємо материнське благословення Пречистої Богородиці та 



Приснодіви Марії. В Ній ми знайшли ліствицю до неба, зв’язок із 

небом. Преклоняючись перед Її святим гробом, навчаючись від Неї 

вищого божественного відання і християнських чеснот, будемо молити, 

щоб Вона не розлучалася з нами. 

 

 Вона обіцяла апостолам, а через них і нам, перебувати з нами до 

кінця віку. На честь цієї обіцянки святі апостоли після Успіння 

Пречистої Божої Матері, під час переломлення хліба, залишали за 

столом місце для Неї, Благословенної, з твердою вірою в Її невидиму 

присутність. Віримо і ми, що Вона з нами, а через Неї з нами і Син Її – 

Господь наш Ісус Христос, Який слухає Її молитви і наші прохання, 

благословляє, карає, врачує і прощає. 

 

 Мати Божа! Молитвами Твоїми позбав нас від усякого зла і врятуй 

від смерті душі наші. 
 

(Джерело: www.rivne.church.ua) 
 

 
Розшифровано стародавній  

християнський манускрипт 
 

 Вчені розшифрували настаріший християнський манускрипт із 

епохи римського Єгипту. Унікальний документ проливає світло на 

побут і сімейні відносини часів раннього християнства. 

 

 Лист, датований 230 р. н.е., понад 100 років зберігався у 

Базельському університеті. У ньому йдеться, що на початку III ст. 

християни жили поза містами в єгипетській глибинці. Попри це, вони 

займали керівні політичні посади й не відрізнялися від свого 

язичницького середовища, повідомляє Evangelical Focus. Про це 

інформує Gazeta.ua. 

 

 Життя ранніх християн у Римській імперії нерідко представляли 

дуже важким. Вважали, що їм загрожували переслідування. Однак зміст 

листа, який відправив житель Єгипту Арріан своєму братові Павлу, 

https://gazeta.ua/articles/history/_rozkrili-zmist-najdavnishogo-lista-hristiyan/915495


заперечує класичний підхід. Лист 

опублікувала у власній книзі 

професор історії стародавнього 

світу Базельського універ-

ситету Сабіна Хюбнер: 
 

Вітаю, мій господарю, мій 

незрівнянний брате Павле. Я, 

Арріан, вітаю тебе, молячись, щоб 

все було добре у твоєму житті. 
 

Оскільки Менибій збирався до 

тебе, я вважаю за потрібне вітати тебе, як і нашого батька. Тепер я 

нагадую тобі про гімназіарія, щоб ми тут не переживали. Гераклідесу 

не вдалося вирішити питання, тому що його обрали до міської ради. 

Знайди таким чином можливість самотужки придбати дві ароури 

землі. 
 

Також надішли мені соуса з риб’ячої печінки, на свій смак. Мати-

господиня передає тобі, твоїй дружині, найсолодшим дітям вітання. 

Вітання від наших братів і всіх наших людей. 

 

 Використання останньої абревіатури, відомої у християнському 

світі як nomini sacra, не залишає сумнівів щодо християнських 

переконань письменника. “Це виключно християнська формула, з якою 

ми знайомі з рукописів Нового Заповіту”, – пояснила професор Сабіна. 

 

 Крім того, дослідники зазначають, що ім’я Павло вважалося 

надзвичайно рідкісним для того часу. Ймовірно, батьки назвали сина на 

честь апостола Павла. 

 

 Ароура – міра орної землі у давньому Єгипті, відповідала площі 

100 єгипетських ліктів. 1 лікоть відповідав 45 см. 
 

(Джерело: www.risu.org.ua) 

 

 
 



ПОЖЕРТВИ НА ЦЕРКВУ 

DONATIONS TO THE CHURCH 

 

В. Юровський (в пам’ять  $80.00 

  батьків) 

 
ПОЖЕРТВИ НА ХОР 

DONATIONS TO THE CHOIR 

 

О. Пісецька    $20.00 В. Бурбела    100.00 

 

 

 

 

Список включає пожертви від 24-го червня до 20-го липня. 

 

 

 

 

Усім жертводавцям щира подяка. Фінансова підтримка церкви – обов’язок 
кожного. Наша парафія залежить від добровільних пожертв, і без постійної 
підтримки членів та прихильників, неможливо було б продовжувати нашу 
працю в Христовому винограднику. Офіційна квитанція (“income tax 
receipt”) виписується усім тим, хто здає свою пожертву у церковну 
канцелярію. Просимо чітко зазначити вашу адресу. Ласкаво просимо 
пам’ятати про Церкву св. Андрія у вашому заповіті. 
 

We extend sincere thanks to all donors. Supporting the church is everyone’s 
responsibility. Our parish depends heavily on the goodwill donations of 
members and supporters, without which it would not be possible to continue 
our work in Christ’s vineyard. Income tax receipts will be issued for all 
donations submitted to the church office. Kindly indicate your address clearly. 
Please remember St. Andrew’s Church in your will. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обкладника: Успіння Пресвятої Богородиці. Мозаїка, Византія, XIV ст. 
 

Cover: Dormition of the Most Holy Mother of God. Mosaic, Byzantium,  

14th cen. 

 

Висловлюємо щиру подяку Романові Башті за допомогу з виготовленням цього 
бюлетеня.  

We offer sincere thanks to Roman Bashta for his help in preparing this bulletin. 
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22-го липня до 10-го серпня 
 

ЛІТНЯ ПЕРЕРВА 
 

В неділю 28-го липня і 4-го серпня Богослужіння 

в нашому храмі не буде 
 

11-го серпня, 

неділя 

Неділя 8-ма після П’ятидесятниці.  

Голос 7 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

14-го серпня, 

середа 
ВИНЕСЕННЯ ЧЕСНИХ ДРЕВ ЖИВО-
ТВОРЧОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО. 

Початок Успенського посту 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

18-го серпня, 

неділя 

Неділя 9-та після П’ятидесятниці.  

Голос 8. СВЯТО ХРЕЩЕННЯ 

УКРАЇНИ І ПОЧИТАННЯ ІКОНИ З 

МОЩАМИ СВ. АНДРІЯ 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія, 

Освячення води і 

квітів 

12:00 Святковий 

обід (вступ – $30) 

6:00 вечора  

Велика Вечірня 

19-го серпня, 

понеділок 
ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА, БОГА І 

СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія і 

освячення плодів 

25-го серпня, 

неділя 

Неділя 10-та після П’ятидесятниці.  

Голос 1  

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

27-го серпня,  

вівторок 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 

28-го серпня, 

середа 
УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ 

НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ 

МАРІЇ 

9:00 ранку Сповідь 

9:30 Св. Літургія 

31-го серпня,  

субота 
6:00 вечора  

Велика Вечірня 
 

Всім членам парафії св. Андрія Первозванного! Просимо вирівняти Ваші 
членські вкладки на 2019 рік при першій нагоді. Щиро дякуємо зазделегідь!  


